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Pierwsze w Polsce bramowce Scania CNG  
 

Trzy pojazdy Scania P280 nowej generacji zasilane CNG i wyposażone w system 
bramowy HYVA zostały wydane do WPO ALBA.  
 
Bramowce Scania będą wykorzystywane przez cały rok. Latem do obsługi kontenerów 
typu MULDA, przeznaczonych do składowania i transportu m.in. odpadów 
komunalnych i gruzu, a zimą – wyposażone w zabudowę zimową, czyli pług  
z posypywarką – będą służyć do zimowego utrzymania dróg na terenie działania WPO 
ALBA. W pojazdach zamontowano światła typu LED, zapewniające lepsze oświetlenie 
drogi przed pojazdem i dłuższą eksploatację bez konieczności wymiany żarówek. 
 
– To pierwsze w Polsce pojazdy Scania tego typu zasilane CNG. Ponadto,  
w pojazdach zamontowano szyby dolne w drzwiach od strony pasażera. To bardzo 
przydatne rozwiązanie, które sprawdza się podczas pracy w mieście, zwiększając 
komfort pracy kierowcy oraz bezpieczeństwo innych uczestników ruchu – komentuje 
Krzysztof Czerniak, przedstawiciel handlowy ds. pojazdów komunalnych  
i specjalnych Scania Polska S.A. 
 
Scania przewodzi w dostarczaniu zrównoważonych rozwiązań transportowych, które 
przyczyniają się do sprostania typowym wyzwaniom stawianym przez branżę 
komunalną. Wykorzystanie gazu ziemnego pozwala na redukcję emisji CO2 na 
poziomie ok. 10 proc. Dodatkowo, dzięki właściwościom gazu ziemnego możliwe jest 
całkowite wyeliminowanie emisji cząstek stałych. 
 
Wygodne rozwiązania 
 
Na podwoziach zostały zamontowane sprawdzone w branży komunalnej urządzenia 
bramowe Hyva Lift o udźwigu 12 t. Urządzenia posiadają hydraulicznie wysuwane 
ramiona o zasięgu 4400 mm i są przystosowane do obsługi wszystkich typów 
kontenerów komunalnych, jak również osprzętu „zimowego” (np. piaskarka).  
 
Operator ma możliwość niezależnej obsługi ramion urządzenia oraz przyspieszonego 
rozładunku kontenera. Urządzenia posiadają sterowane pneumatycznie haki 
wspomagające wysyp. 
 
– Od wielu lat inwestujemy w rozwiązania proekologiczne, wyznaczając nowy standard 
w branży. Zakup pojazdów Scania zasilanych gazem ziemnym, to kolejny element 
naszej strategii obsługi miast w sposób bardziej zrównoważony środowiskowo. 
Dodatkowo, pojazdy Scania są bardzo ekonomiczne, jeśli chodzi o poziom zużycia 
paliwa – komentuje Witold Seńczuk, prezes Zarządu Wrocławskiego 
Przedsiębiorstwa Oczyszczania ALBA S.A. 
 
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A. działa na rynku od ponad 60-
ciu lat. We flocie spółki znajduje się ok. 35 pojazdów marki Scania, w tym pojazdy do 
wywozu odpadów, śmieciarko-myjki, duże hakowce i bramowce.  
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SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz własne 

centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów transportowych. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2017 r. 

w Scania dostarczono klientom 82 500 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 8 500 silników przemysłowych i morskich. 

Wartość sprzedaży wyniosła wówczas niemal 120 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała  

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 49 300 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce, Azji i Eurazji. Scania jest częścią koncernu TRATON AG. Więcej informacji 

jest dostępnych na stronie: www.scania.com.    
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